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Շ�կաներ և ազատ�թյ�ն

Հարց մտորել� համար. ինչպե՞ս են ազատ փոխանակ�մը և հարստ�թյ�նը

միմյանց �ժեղացն�մ շ�կայական տնտես�թյան պայմաններ�մ:

Ազատ շ�կայական պայմաններ�մ ձևավորվող սոցիալական

համագործակց�թյ�նը նպաստ�մ է մասնագիտացմանը, որից կախված է

բարեկեց�թյ�նը: Մենք շատ ավելի աղքատ կլինեինք առանց

մասնագիտացման, որը հնարավոր է միայն այն դեպք�մ, երբ մեծ թվով

մարդիկ կարողան�մ են համակարգել արտադր�թյ�նը և սպառ�մը

շ�կայական փոխանակման միջոցով: Սակայն շ�կայական

հարաբեր�թյ�նների միջոցով ձեռք բերվող նյ�թական հարստ�թյ�նից

առավել կարևոր է ազատ�թյ�նը: Առանց պատասխանատվ�թյան և

կարգապահ�թյան, որոնք հնարավոր են միայն շ�կայական

տնտես�թյ�ն�մ, մենք շատ շ�տով կզրկվեինք մեր ազատ�թյան մեծ

մասից:

Ազատ�թյ�նը հեշտ է թերագնահատելը, հատկապես Միացյալ

Նահանգներ�մ, որտեղ մարդիկ �նեն այն, որի մասին այլ երկրներ�մ կարող

են միայն երազել: Ազատ�թյ�նը շատ առ�մներով նման է առողջ�թյանը.

մարդիկ մինչև այն չկորցնեն, չեն գնահատի: Ճիշտ այնպես, ինչպես առողջ

մարդը, կարճատև գայթակղ�թյ�նների տրվելով, կարող է քայքայել իր

առողջ�թյ�նը, այնպես էլ ազատ ժողով�րդը կարող է կորցնել

ազատ�թյ�նը՝ ընտրելով կարճաժամկետ քաղաքական առավել�թյ�ններ,

որոնք խաթար�մ են ազատ�թյանը նպաստող պայմանները:

Բացի այդ, որքան էլ կարևոր լինի հարստ�թյ�նը, առողջ�թյան և

ազատ�թյան համեմատ այն երկրորդական է: Երբ մարդն առողջ�թյ�ն և

ազատ�թյ�ն չ�նի, հարստ�թյ�նը նրա համար փոքր արժեք է

ներկայացն�մ: Ավելին, առողջ�թյ�նը և ազատ�թյ�նը կարևոր

բաղադրիչներ են հարստ�թյան ստեղծման համար, ընդ որ�մ՝

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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ազատ�թյ�նն առավել կարևոր է: Հիվանդ մարդը կարող է արժեք ստեղծել,

իսկ արդյ�նավետ համագործակց�թյ�նն առանց ազատ�թյան շ�կայ�մ

հնարավոր չէ:

Այդ պատճառով երկ� առանձին, բայց փոխկապակցված թեմա

կքննարկենք: Առաջին՝ շ�կայ�մ արդյ�նավետ համագործակց�թյ�նը

կախված է ազատ�թյ�նից, և երկրորդ՝ ազատ�թյ�նը կախված է շ�կայ�մ

արդյ�նավետ համագործակց�թյ�նից: Տնտեսագետները սովորաբար

ստիպված են լին�մ մատնանշել այն երկընտրանքը, որն անխ�սափելիորեն

սակավ�թյան է հանգեցն�մ: Սակայն հարստ�թյան և ազատ�թյան

առկայ�թյան դեպք�մ այդ երկընտրանքը չկա. շ�կայական

տնտես�թյ�ն�մ դրանք �ժեղացն�մ են միմյանց, և սովորաբար առանց

մեկն �նենալ�՝ մյ�սը հնարավոր չէ ձեռք բերել:(1) Ազատ�թյ�նը

սահմանափակող քաղաքական որոշ�մների միջոցով հարստ�թյ�նը

մեծացնել� փորձերն ավարտվ�մ են նրանով, որ երկ�սն էլ նվազ�մ են:

Շ�կաներին անհրաժեշտ է ազատ�թյ�ն

Շ�կաներն իրենց հրաշագործ �ժով մարդկանց թ�յլ են տալիս

տեղեկ�թյ�ն հաղորդել �րիշների ջանքերից ստացված օգ�տների և հօգ�տ

�րիշների իրենց կատարած ջանքերի ծախսերի մասին: Ի վերջո, բոլոր

օգ�տները և ծախսերը ս�բյեկտիվ են և կախված են մարդկանց

նախասիր�թյ�ններից և այն հանգամանքներից, որոնք միայն իրենք կարող

են ճշգրիտ կերպով գնահատել: Սա թերևս ակներև է օգ�տների դեպք�մ:

Որևէ ապրանք սպառող կամ որևէ ծառայ�թյ�նից օգտվող անձից ավելի լավ

ո՞վ կարող է գնահատել ստացած օգ�տների արժեքը: Բայց եթե օգ�տները

ս�բյեկտիվ են, ս�բյեկտիվ են նաև ծախսերը, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան բաց

թողնված օգ�տների արժեքը: Եվ քանի որ դրանք ս�բյեկտիվ են, մարդիկ

կարող են ճշգրիտ կերպով միմյանց ծախսերի և օգ�տների մասին

տեղեկ�թյ�ն հաղորդել, եթե միայն �նեն իրենց հայեցող�թյամբ տարբեր

շ�կաներ մտնել� կամ դրանցից դ�րս գալ� և ցանկացած փոխշահավետ
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գնով գնել� և վաճառել� ազատ�թյ�ն: Կիրառելով գների վերահսկման

մեխանիզմներ՝ կառավար�թյ�նը սահմանափակ�մ է մեր՝ թե՛ որպես

գնորդների, թե՛ որպես վաճառողների ազատ�թյ�նը և վերահսկելով միմյանց

հետ մեր հաղորդակց�մը՝ ոչնչացն�մ է հարստ�թյ�նը:

Կենտրոնական պլանավոր�մը չի հաջողվ�մ, քանի որ մարդիկ ազատ

չեն գործել� տեղական տեղեկ�թյան հիման վրա, որին մենակ իրենք են

տիրապետ�մ: Երբ առանձին արտադրողների և սպառողների շ�կայական

որոշ�մներին փոխարին�մ է քաղաքական մարմինների կենտրոնական

կառավար�մը, տնտեսական որոշ�մներն անխ�սափելիորեն ընդ�նվ�մ են

տեղեկատվական վակ��մի պայմաններ�մ: Արդյ�նավետ տնտես�թյ�նը

ենթադր�մ է բնակչ�թյան շրջան�մ ցրված տեղեկ�թյան օգտագործ�մ, ընդ

որ�մ այդ տեղեկ�թյ�նը չի կարող օգտագործվել առանց անհատական

ազատ�թյան: Ոչնչացնելով ազատ�թյ�նը՝ կոչնչացնեք տեղեկատվական

հոսքերը, որոնք շ�կայական տնտես�թյան է�թյ�նն են հանդիսան�մ:

Ազատ�թյանն անհրաժեշտ են շ�կաներ

Ազատ�թյան և շ�կաների միջև կապն աշխատ�մ է նաև հակառակ

�ղղ�թյամբ: Ինչպես շ�կան է կախված ազատ�թյ�նից, այնպես էլ

ազատ�թյ�նը կախված է շ�կայից: Մասնավոր սեփական�թյ�նը, որը բոլոր

շ�կայական տնտես�թյ�նների հիմքն է կազմ�մ, անհերքելիորեն

պաշտպան�մ է անհատի ազատ�թյ�նը: Եթե բոլոր լսարանները և

տպագրական մեքենաները պետ�թյանը պատկանեն, ի՞նչ ազատ�թյամբ եք

կարողանալ� պետական քաղաքական�թյանը դեմ արտահայտվել: Եթե

արտադր�թյան բոլոր միջոցները պետ�թյանը պատկանեն, ի՞նչ

ազատ�թյամբ եք կարողանալ� ձեր սեփական բիզնեսը սկսել: Սկսեք

վերացնել մասնավոր սեփական�թյ�նը և խաթարել շ�կան, որից այն

կախված է, և կվերացնեք ազատ�թյ�նը:

Սակայն շ�կան նաև պաշտպան�մ է ազատ�թյ�նը՝ ստեղծելով այն

միակ միջավայրը, որ�մ այն կարելի է թ�յլատրել: Ազատ�թյ�նն առանց
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պատասխանատվ�թյան թ�յլտվ�թյ�ն է, հանդ�րժողական�թյ�ն և

արտոն�թյ�ն, որը երկար չի հանդ�րժվի: Ազատ�թյան իրական և միակ ձևը,

որ կարող է գոյատևել, իրականան�մ է այնպես, որ հաշվի են առնվ�մ բոլորի

շահերը: Ազատ�թյան միակ ձևը, որը բավարար�մ է այս պահանջը, այն

ազատ�թյ�նն է, որը ենթարկվ�մ է շ�կայի կարգապահ�թյանը: Վերացրեք

շ�կաները և կվերացնեք ազատ�թյան գոյատևման համար անհրաժեշտ

պատասխանատվ�թյ�նը:

Օրինակ՝ շրջակա միջավայրի աղտոտման խնդիրներն �ղղակիորեն

բխ�մ են նրանից, որ չկան այնպիսի շ�կաներ, որոնք կկարգավորեն շրջակա

միջավայրի՝ որպես աղբավայր օգտագործ�մը: Եթե նման շ�կաներ լինեին,

աղտոտողները ստիպված կլինեին վճարել գներ, որոնք կարտացոլեին իրենց

թափոնների պատճառով �րիշների կողմից կրած ծախսը: Աղտոտողները

հաշվետ� կլինեին մյ�սների առաջ, իսկ մենք կկարողանայինք հանդ�րժել

շրջակա միջավայրը թափոններով աղտոտել� ազատ�թյ�նը: Բայց քանի որ

շրջակա միջավայրի աղտոտ�մը վերահսկող շ�կաներ չ�նենք, մենք

աղտոտող գործող�թյ�նները սահամանափակող այնպիսի պետական

կանոնակարգեր ենք ընդ�ն�մ, որոնք մեր կյանքի շատ բնագավառներ�մ

անընդ�նելի կլինեին:

Մեր ազատ�թյ�նները խոցելի են

Միանգամից բոլոր ազատ�թյ�ններից զրկվելը գրեթե հնարավոր չէ:

Դրանք քիչ-քիչ են կորցն�մ, և մարդիկ հաճախ չեն նկատ�մ այդ կոր�ստը:

Ազատ�թյ�նից ն�յնիսկ �ղղակիորեն զրկել� դեպք�մ, օրինակ, երբ

կառավար�թյ�նը սպառողների շահերը պաշտպանել� պատրվակով

մասնագիտական արտոնագր�մ է պահանջ�մ, քիչ մարդիկ են նկատ�մ դա,

իսկ եթե ն�յնիսկ նկատ�մ են, չեն համար�մ, որ այդ սահմանափակ�մներն

անձամբ իրենց են վերաբեր�մ: Սակայն ինչպես նշ�մ էր ավստրիացի մեծ

տնտեսագետ Ֆ.Ա. Հայեկը, «Օգ�տները, որոնք ես ստան�մ եմ

ազատ�թյ�նից..., հիմնական�մ �րիշների՝ ազատ�թյ�նից օգտվել�
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արդյ�նքն են»:(2) Օրինակ՝ երբ վարսավիր դառնալ� ազատ�թյ�նը

սահմանափակված է մազի քիմիական կառ�ցվածքի վերաբերյալ

պարտադիր պետական քնն�թյ�ն հանձնելով, ապա դրանից ամենաշատը

տ�ժ�մ են ոչ թե վարսավիր դառնալ� ձգտ�մ �նեցողներն, այլ նրանք,

որոնք մազերը կտրել� կարիք �նեն:

Բացի այդ, ազատ�թյան կորստին բնորոշ է թաքնված դինամիկա:

Անմիջական սահմանափակ�մները միշտ ավելի շատ են սահմանափակ�մ

ազատ�թյ�նը, քան թվ�մ է, քանի որ յ�րաքանչյ�ր սահմանափակ�մ

աննկատ կերպով խաթար�մ է շ�կայի հաշվետվողական�թյ�նը, որի

շնորհիվ ազատ�թյ�նը հնարավոր է դառն�մ:

Թոմաս Ջեֆերսոնը ճիշտ էր, երբ աս�մ էր, որ «ազատ�թյան գինը

հավերժ զգոն�թյ�նն է»: Ավելի հավանական է, որ մարդիկ զգոն�թյ�ն

ց�ցաբերեն իրենց ազատ�թյ�նը պաշտպանել� հարց�մ, երբ հասկանան,

թե ինչ անխզելի կապ կա ազատ�թյան և շ�կայի միջև:

Ամփոփիչ հարցեր. Ինչպե՞ս են առևտրի սահմանափակ�մներն �

հարկերն ազդ�մ փոխանակման ազատ�թյան վրա: Ի՞նչ ազդեց�թյ�ն �նեն

դրանք հարստ�թյան ստեղծման վրա:

1. Այս պնդ�մն օգտագործել եմ՝ ներկայացնել� համար մի իրավիճակ, որ�մ երկիրը բնական

պաշարների շնորհիվ մեծ հարստ�թյ�ն և իր ս�բյեկտների ազատ�թյ�նը ճնշող մենիշխան

քաղաքական ռեժիմ �նի: Սակայն ն�յնիսկ այդ դեպք�մ ազատ�թյան պակասը երկրին թ�յլ չի տալիս

լիարժեքորեն օգ�տ ստանալ իր ռես�րսներից և խաթար�մ է իր հարստ�թյ�նը մեծացնել� կամ

ն�յնիսկ պահպանել� համար անհրաժեշտ արտադրողական�թյ�նը: ↩ 

2. Տե՛ս` «F.A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), p. 32»: ↩ 

Դ�այթ Լիի «Շ�կաներ և ազատ�թյ�ն» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան

հիմնադրամը` "Creative Commons Attribution 4.0" միջազգային լիցենզիայի հիման վրա:
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